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Dl Francisc Kossuth, stăpânul 
situațiunei dietale diu Budapesta, 
se îndeletnicește și cu scrierea de 
articoli politici. Mai înainte eră 
primredactor la «Eyetertes», acum 
de o vreme încoace scrie regulat 
primarticol pentru Nr.-ul de Sâm
bătă al arhișovinistului «Magyar- 
orszâg».

Ultimul seu articol, întitulat 
«învățături», caută să adune la 
un loc concluziile campaniei îndrep
tate contra Vienei. Adevărat că 
aceste concluzii - învățături sunt 
cam sarbede, dar tot găsim în ele 
unele momente, cari ne privesc și 
pe noi, așâ zisele naționalități 
nemaghiare ale țerii.

Teza fundamentală a articolului 
este, că acțiunea pentru apărarea 
constituțiunei atacate de Viena — 
spre marea mirare a lui Kossuth — 
adună într’o tabără cu Maghiarii 
și pe cetățenii cu .. buze ne ma
ghiare, așă că vede apropiindu-se 
timpul când 18 milioane cetățeni 
ungari vor fi cu trup și suflet . . . 
Maghiari.

Și zice:
«Emoționat am ascultat zilele 

trecute în regiunile locuite de na
ționalități cum se amestecă cu 
«eljen»-ul maghiar vorba nemțească. 
«jivio»-ul sârbesc și «să trăiască» 
românesc; am văzut fețe însuflețite 
și mâni ce se îndreptau spre mine. 
Massele aceste nu se înțeleg între 
sine și se postează separat gru- 
pându-se după naționalitate, dar 
în una consimt anume ca să aclame 
însuflețit ideea ce am adus între 
ei etc.»

Apoi închee:
«Și s’a dovedit și aceea, la ce 

am voit să atrag cu aceste șire 
atenția publică, că întru apărarea

FOITA „DRAPELULUI".

fTetrea Străinul.
— Novelă —

De Mihail Sadoveanu. 
(6)

Trecu Crăciunul, trecu șî sfântul 
Vasile, — sărbători bătrânești, la cari 
se mănâncă și se bea bine. Părintele, 
în zilele acestea sfinte, avea totdeauna 
o cană plină alăturea. I-se aducea mă- 
măliguță caldă, și într’un hârb — 
plăcerea părintelui — veniau, sfârâind 
în untură, costițele de purcel. Părin
tele își sufleca mânicile, întingea mă- 
măliguța în untură, apei în brânză, 
luă o costiță de purcel în mâna 
stângă ... La zilele acestea sfinte, 
barba lui mare și neagră a suferit 
mult.

Petrea Străinul se mai învioră. 
Începu să se miște cu o părere de 
viață în el. începu să vorbească. Dar 
întrebă numai; despre trecut nu spu- 

constituțiunei. libertății și suverani
tății maghiare se înrolează necon
tenit în proporții progresive cetă
țenii cu buze nemaghiare ai țerii. 
încât grelele lovituri aplicate țerii 
vor provocă aceea, la ce nici 
n ani putut contă. — cel mult 
după vreme îndelungată. — anume 
că de fapt 18 milioane cetățeni 
ungari =magyar honpoigâr) vor 
apără drepturile și constituția pa
triei lor. a pământului pe care s’au 
născut».

Fixăm și aceste vorbe ale lui 
Kossuth, ca semn al schimbării 
orizonturilor politice la șoviniști. 
despre ce am vorbit deunăzi. E im
portant că nici Kossuth nu ne mai 
caută ca slugi plecate în tabăra 
Vienei, ci ne vede înrolându-ne ne
contenit și în proporții progresive 
în tabăra apărării constituțiunei!

Și Kossuth subliniând acest 
«fapt» recunoaște, că cel puțin în 
viitorul apropiat nu s’a așteptat la 
acest efect produs în șirele noa
stre prin «loviturile» ce se aplică din 
partea Vienei asupra constituțiunei 
țerii.

Nu deschidem polemică cu dl 
Kossuth, deși ar ti bună ocaziune 
pentru a-i arăta cât de puțin ne 
cunoaște și înțelege, dar tot voim 
să rectificăm unele «învățături» la 
cari ajunge, ca să nu treacă acest 
articol al lui Kossuth fără vorbă 
din partea noastră.

Este adevărat, că pe noi are să 
ne caute în tabăra care apără le
galitatea, dreptatea și constituțiunea, 
dar nu este adevărat, că noi acu m 
pornim pe calea aceasta!

Noi dela închegarea noastră ca 
partid național român ara declarat, 
că siugura noastră armă de luptă este, 
afară de dreptatea cauzei noastre, 
cea mai strictă legalitate și 
cel mai genuin constituțio- 
neă nimic; o noapte adâncă plutiă in 
urma lui. Acuma asculta cu luare- 
aminte poveștile religioase; spunea pe 
ici, pe colo, câte-o vorbă; uneori și 
popa împingea cartea înainte, răspun
dea, și începeau să vorbească de câte 
’n lună și ’n stele. Dar de câte ori 
încercă părintele să aducă vorba de
spre trecut, glasul Străinului tăcea, 
ochii se întunecau și se îndreptau cu 
îndărătnicie asupra focului.

într’o după-amiază, părintele Mi
ron porni la iarmaroc"), în târgul de- 
aproape. Petrea rămase singur la gura 
sobei. Sta cu coatele pe genunchi, cu 
ochii asupra focului. Pentru a suta 
oară curgea trecutul pe dinnaintea 
ochilor lui ațintiți, trecut de jale, tre
cut de groază, care-i îngheță inima.

Se deschise ușa și întră preoteasa 
Irina. Ca niciodată, Petrea nu-și ridică 
capul și nu-și aținti privirile asupra 
ei. Rămase cufundat în gânduri, învă
luit de negura trecutului.

Preoteasa se așeză pe patul înalt; 
începu a toarce în tăcere; din vreme 
în vreme, privirile îi lunecau asupra 
feței chinuite a Străinului.

în casă eră tăcere adâncă ; afară
40) iarmaroc — târg de țeară.

nalism. Și dacă dl Kossuth, re
întors din străinătate unde și-a pe
trecut anii copilăriei și bărbăției, 
nu ne-a găsit în șirul combatanți
lor pentru restabilirea legalității și 
constituționalismului genuin, este 
că politica de stat — sprijinită toc
mai de partidele cari se grupează 
astăzi în jurul d-sale — ne-a rupt 
din mână această singură armă a 
noastră de apărare, silindu-ne a 
trece în fortăreața inexpugnabilă 
a rezistenței pasive, spre care 
duce acum și Kossuth armatele 
sale aliate!

E deci o înșelăciune optică a 
d-lui Kossuth, dacă crede că noi 
acum pornim spre tabăra d-sale 
ca să apărăm constituția. Nu! Noi 
de tabăra d-lui Kossuth nu ne-am 
apropiat și nu ne apropiem, căci 
noi în tabăra d-lui Kossuth n ti 
găsim ceea- ce căutăm noi: 
stricta legalitate și genuinul con
stituționalism! Noi în tabăra noa
stră proprie cultivăm acest spi
rit, căci noi prea bine știm, că nu
mai cu arme legale și în spirit 
strict constituțional putem duce 
cauza noastră dreaptă la învingere!

Dl Kossuth numai atât vede 
corect, că noi nu ne punem în 
serviciul absolutismului. Pentru d-sa 
și aceasta e mare surprindere. Con- 
cedem. Dar și dl Kossuth va tre
bui să conceadă, că poziția ce am 
luat-o noi n’are să ne ducă la con
cluzia d-sale predilectă, că adecă e 
aproape timpul când vom fi 18 mi
lioane Maghiari!

Nu die Kossuth ! Suntem cetă
țeni ungari, cetățeni pacinici și 
credincioși și așâ vom și rămânea. 
Dar precum nu suntem nici azi 
Maghiari de rassâ.. nu vom fi nici 
în viitorul apropiat și nici în cel 
îndepărtat.

în calea D-Tale prin Bănat, die 

erâ tăcere adâncă; fulgi nu cădeau, 
soare nu erâ; o lumină închisă dădea 
putere de jale tăcerii. Fusul de-abiâ 
se auziâ sfârâind, ca o ființă vie.

Și deodată preoteasa, fără să-și 
dea seama, vorbi:

«La ce te gândești?»
Petrea tresări și-și ridică spre ea 

ochii osteniți. Apoi zise, cu glasu-i 
moale, răgușit:

<La nimic...» — După o tăcere 
adăogi: — «La multe... mă gândesc 
la multe lucruri...»

Urmă un răstimp de liniște, în 
care ochii lui se ațintiră asupra preo
tesei ; apoi rosti iar, cu glas mișcat: 

«E mult de-atunci... tare mult!» 
Preoteasa zise: «Ai îndurat multe... 

Așa-i că n’ai nici rude, nici prietini?»
Străinul răspunse aspru : «N’am 

pe nimeni!»
Preoteasa Irina zise iar: «Unii 

oameni au așă sufletul: rătăcesc în 
lumea mare, își lasă rudele și pămân
tul. La noi, de mult, a fost unul... A 
lăsat pământ, casă, prieteni — s’a dus. 
Cine știe pe unde o fi acum!»

— «Unde să fie?» — rosti întune
cos Petrea; «în peșteri umede, în ocne, 
ori pe drumuri singuratice, flămând și 

Kossuth, ai fost întimpinat și de 
fărimături ale populațiunei române, 

ipe ți-au eșit în cale conduse de 
diferite considerante. Cine cunoa
ște împrejurările noastre de traiu 
va și ști și înțelege, că nu lozin- 
cele politicei kossuthiste au dus 
acele grupuri românești în calea 
D-Tale ! Dar asta e în fine altă 
chestiune !

Luciul principal este, ceeace re
cunoști și D-Ta pe neobservate, că 
naționalitățile ce te-au întimpinat 
«s’au postat separat, grupându- 
se după naționalitate!»

Și iată die Kossuth, în această 
separare și grupare după naționa
litate se manifestă o lege a firii, 
pe care D-Ta trebuia să o pui la 
primul loc între învățăturile ce le- 
ai cules prin Bănat și trebuia să 
ajungi la singura concluzie corectă, 
că această țeară nefericită nu se 
poate ferici . . . contra acestei 
legi a firii !

Dacă dorești deci, die Kossuth, 
să ajungi, pe baza experiențe
lor D - T a 1 e, la concluzii corecte 
și învățături de folos pentru țeară, 
împreună postulatele acestei legi a 
firii cu postulatele adevăratului re
spect de drept și constituționalism 
nefalzificat și vei ajunge pe sin
gura cale posibilă pentru a scoate 
ț e a r a din năcaz, pe calea păcii 
între popoarele țerii, a păcii ba
zate pe dreptate și respectare 
reciprocă a dreptului.

Atunci nu 18 milioane Maghiari, 
ci toate națiunile țerii vor formă 
o singură falangă întru apărarea 
dreptului și constituțiunei, întru ri
dicarea bunăstării și asigurarea 
progresului și fericirei țerii!

Atunci crizele acute, ca cele de 
azi, să rezolvă de sine!

însetat, ori la un pod cu mâna în
tinsă...»

— «Nu, nu!» - zise repede pre
oteasa, «poate l-o fi ferit Dumnezeu!»

— «De ce ți-i milă de el? A fost 
un ticălos!»

Preoteasa începu iar să toarcă; 
ochii lui Petrea o țintiau plini de foc 
mistuitor. Pe fața lui, durerea se în
crețise, buzele stăteau strânse, stăpâ
nind un răcnet par’că.

'Doamne», șopti preoteasa Irina; 
iartă-mă dacă mă mai gândesc la ti

nerețea mea! Dar câte lacrimi am 
vărsat eu în urma pribeagului aceluia ! 
— Ș’acuma, toată lumea l-a uitat, nu
mai eu îmi mai aduc aminte de el!»

Preoteasa oftă, dădu tristă din cap, 
pe când două lacrimi tăcute se iviau 
la colțurile genelor lungi, castanii. Se 
ridică și eșî încet din odae.

în urma ei, străinul gemu răgușit: 
«Toată lumea l-a uitat, numai eu îmi 
mai aduc aminte de el! Doamne-Dum- 
nezeule!» Ochii îi ardeau cumplit și 
un răcnet se stinse în gâtleju-i uscat. 
«Of! Doamne-Dumnezeule!». Și rămase 
zdrobit, cu ochii la flăcările albăstrii, 
încovoiat, împovărat de o durere în
spăimântătoare.
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Noui procese de presă. Dlui Sever 
Bocu, redactor responzabil al «Tri
bunei» din Arad, i-s’a intentat în tim
pul din urmă încă cinci procese 
de presă pentru mai mulți articoli 
din «Tribuna și pentru un apel adre
sat astătoamnă alegătorilor români în 
preajma alegerilor congregaționale. Dl 
Sever Boeu mai are de suferit 2 pe
depse, aprobate săptămâna trecută de 
Curie și ridicate astfel la valoare de 
drept.

Dela scoale pierdute.
— Examenul din religie la școalele de stat 
(fosta școală montană) din Ciclova-m.

Ciclova, Iunie*) 1905.
Datu-mi-s’a prilej a asistă la exa

menul din religie la școalele de stat 
din această comună.

Și pe cât eram de satisfăcut cu 
sporiul arătat, pe atât de mult mi-s’a 
umplut inima de durere, auzind vor
birea românească atât de de
fectuoasă a școlarilor. Nu-i mi
rare însă. Tocmai scopul acesta îl ur
măresc școalele de stat, ca elevii s ă - ș i 
uite cu totul limba lor ma
ternă. în deosebi la școalele de stat 
din această comună, nu se învață nici 
o boabă românește, nefiindu-le crtat 
copiilor nici pe stradă a vorbi limba lor ma
ternă, și așa bieții școlari nu aud alt- 
când vorbă românească, decât numai 
în orele religiei.

Toate acestea avându-le în vedere, 
cu atât mai mult am trebuit să apre- 
țiez truda, râvna și conștiențiozitatea 
catehetului gr. or. al acestor școale, a 
preotului-capelan Vasile Murgu, care 
are să lupte cu greutăți îndoite, nevoit 
fiind a face de multe ori în orele re
ligiei gramatica limbei românești, ca 
să poată încâtva vorbi școlarii cum 
se cade.

Cred că n’ar fi fără folos, dacă 
cu această ocaziune voiu arătă și îm
părțirea materialului din religie, după 
cum am văzut că-1 propune numitul 
catehet, aflându-1 — după a mea pă
rere — foarte practic și acomodat.

în clasa I se ocupă cu învățarea 
rugăciunilor potrivite cu mintea și pri
ceperea școlarilor, apoi cu istorioare 
relig. morale.

în clasa II și III propune testa
mentul vechiu și nou, punând deose
bită însemnătate pe învățăturile mo
rale scoase din întâmplările biblice, și 
mărturisesc la acest loc, că mai ales 
în aceste clase am trebuit să admir 
sporiul arătat de școlari numai din 
explicările catehetului, căci ne știind 
ei ceti românește, nu pot fo
losi nici manuale de religie.

*) întârziat din cauza lipsei de spațiu. 
Red. «Drapelul.»

IV.
în ceasurile chinuite, când stătea 

cu ochii țintiți în lumină, Petrea Stră
inul se gândiâ la noaptea din urmă. 
Din trecutul lui, veniau cumplite su
flări de durere, care-i înghețau sufle
tul ; năluci se ridicau din noapte, ca 
bulbuci pe luciul iazului, plutiau din 
negura trecutului spre slaba și trudită 
lui viață de acum. Viața Iui din urmă 
a fost ca o noapte adâncă în care 
urlă vijelia; întunerec, jale pretutin
deni ; numai în fund, departe, o zare 
slabă, ca un asfințit șters.

De-abiâ își mai aduce aminte de 
zilele când toată lumea îi ziceă Petrea 
Vornicului. Pe-atunci, în Lunca, — în 
același sat în care acum își târăe cele 
din urmă clipe, — tinerețea lui se 
desvăliă la soare, ca tinerețea unui 
stejar. Cât de departe-s luminile de 
asfințit, petrecute pe malul apei, în 
lunci... Doi ochi frumoși, căprii, de
asupra cărora se arcuiau sprâncene 
îmbinate castanii, îi spuneau multe pe 
atunci în taina înserării. Oh! ș’acuma, 
cum s’aprind unde de uragan în slă- 
bitul lui piept, când vede aceiași ochi, 
când vede aceiași ființă, după atâta 
vreme, învârtindu-se străină în jurul 
lui!... Vijelia, care i-a mânat spre ne
cunoscut viața, care l-a frământat, l-a 
zdrobit, l-a târît în nenorociri și ’n 
desnădejde, — l-a svârlit pentru cea 
din urmă oară pe țărmurile tinereții;

în clasa IV, V și VI propune în 
mod tot atât de practic istorioare bi
sericești și din răspunsurile școlarilor 
date cu multă pricepere, m’am putut 
convinge, că un catehet harnic poate 
face în orele religiei foarte mult folos 
șl limbei materne a școlarilor.

Chiar din acest motiv, propunerea 
religiei în mod regulat și conștiincios, 
estede deosebită importanță 
la școalele de stat, ear pentru ca 
acest obiect să se ridice la adevărata 
sa valoare, ar fi neapărat de lipsă, ca 
P. On. d-ni protopresbiteri tractuali 
ori în persoană, ori prin delegații lor 
să ia parte la examene, după cum s’a 
făcut șl anul acesta, ca astfel atât șco
larii, cât mai ales părinții și poporul 
să se poată încredința, că mai marii 
noștri bis. poartă grijă de fiii lor cre
dincioși, cu deosebire acum în aceste 
vremuri de grele ispite.

Din parte-mi observ, că am plecat 
dela acest examen parte bucuros de 
sporiul arătat, parte întristat de soar- 
tea acestei comune, care cu o popu
lație atât de numeroasă a rămas fără 
Școală confesională, deși ar fi fost 
mijloace și modalități să se facă, scă
pând astfel comuna de uneltirile bân- 
tuitoare de neam. — n —

£a „Piatra scrisă".
«Feniți popoare să ne închinăm lui 

Dumnezeu celui în trei ipostasuri: Fiului în 
Tatăl, împreună cu Sfântul Duh..: Ascultând 
de aceste cuvinte ale sântului poet, 
adunatu-s’au sub conducerea păstorilor 
lor sufletești credincioșii din comunele 
Jupa, Valea-boul, Cireșa, Obreja și 
Iaz, în catedrala din Caransebeș, ca 
să meargă la locul de adorare sfințit 
de credința lor, unde să se închine 
Dumnezeului celui în trei ipostasuri. 
înainte de plecare, Sâmbătă în 11 1. 
c., s’a săvârșit Vecernia prin părintele 
Ioan S toi an; responsoriile au fost 
cântate de corul dirigiat de clericul 
loan Surlașiu, iar celelalte cântări 
de elevi ai institutului teologic și pe
dagogic. La finea Vecerniei s’a pornit 
procesiunea constătătoare din credin
cioșii adunați din comunele amintite 
dimpreună cu Caransebeșenii sub con
ducerea Prea On. dn protopop Andrei 
G h i d i u, a parohilor locali și a celor 
din comunele învecinate. Litia proce
sională a trecut pe dinaintea reședinței 
episcopești, cu care ocazie Prea Sânția 
Sa dl Episcop i-a întâmpinat din balcon 
cu binecuvântarea sa arhierească.

La poporul imens, ce plecase din 
Caransebeș, se adaug credincioșii din 
comunele prin cari a trecut procesiunea 
în drumul seu spre «Piatra scrisă».

Duminecă dimineața la orele 9 a. 
m. procesiunile s’au adunat la locul de 
și acum vijelia a stat; mintea lui e 
plină de spaima vânturilor; sufletul 
geme și nu înțelege această din urmă 
pedeapsă!

Dragostea lui cu Irina a durat o 
primăvară. Luncile scuturau flori în 
calea lor; vânturi de dragoste le adu
ceau mirezmele luncilor. Apoi deodată 
s’a văzut Petrea Vornicului luat la 
oaste. Nu-și mai aduce aminte bine de 
vremurile acelea; asupra lor plutește 
o pâclă* 41) greoae de toamnă.

■") pâclă — negură întunecoasă.
41) gradat — la noi «șarje» militare.
43) capelă = chipiul militar.

(Va urmă).
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Viața de cazarmă! Umilirile în tă
cere, scrâșnirile de măsele într’ascuns, 
bețiile, noaptea, cu gradații'1), când 
avea parale, — iată toate amintirile 
lui nelămurite din întâiul an de oaste, 
în congediuri, când veniâ acasă, trân- 
tiă capela”) pe-o ureche, se afuma 
bine, se învârtiă ca un nebun în hori 
și umbla toată noaptea prin sat.

Irina lui îl priviâ întristată. I-a 
spus odată : «Vorba mea e una, Petre, 
eu te-aștept să gătești oastea...» De 
vorbele acestea de-abiâ acum își dă el 
bine seama, și de-abiâ acuma pricepe 
toată ticăloșia vieții din urmă. 

adorare, unde mai întâiu se săvâr
șește sfințirea apei, apoi sânta liturgie 
într’un cort ridicat anume spre acest 
scop. Impozantă a fost sosirea proce
siunii din comuna Feneș condusă de 
bătrânul preot cu pletele albite de mul
țimea anilor, Luca Pa ic a.

La Dumnezeiasca liturgie a ponti
ficat î. P. O. Sa domnul arhimandrit 
și vicar episcopesc Filaret Mus ta, 
azistat de 21 preoți, dintre cari mi-am 
putut nota pe următorii: On. dn pro- 
topresbiter Andreiu G h i d i u, Spiridon 
Șandru (Caransebeș), Pepa (Armeniș), 
Bogoevici și Șandru (Teregova), Sirbu 
(Rusca), Paica (Feneș), Ivaniciu (Sa
dova), Usonescu (Cârpa și Bolvașnița), 
Suru (Vălișoara), Cojocariu (Ruieni), 
Nicolaeviciu (Valea-boul), Domil (Obre
ja), Popoviciu (Cireșa), Răsvan (Do- 
mașnia), Ținea (Buchin), Cioloca (Po
iana). Răspunsurile liturgice au fost 
cântate de învățătorii și cântăreții 
adunați.

La priceasnă părintele Pepa din 
Armeniș rostește o cuvântare frumoasă 
vorbind despre mântuirea adevărată a 
omului, al cărui conducător este cre
dința, conform cuvintelor Mântuito
rului: «Crede și te vei mântui». în
deamnă pe cei adunați, ca să arate șl 
prin fapte credința lor și să dea pen
tru casa lui Dumnezeu ce se va ridică 
în curând pe acel loc sfânt.

După terminarea sântei liturgii, se 
împarte anafora, se ung credincioșii 
cu unt de lemn și se stropesc de pre
oții liturgisitori, în care timp răsună 
iarăși frumoasa cântare: Veniți popoare 
să ne închinăm Dumnezeirii celei în trei ipo
stasuri ...!

Văzut-am adunați la acel loc sfânt 
oameni din toate clasele societății: în- 
vățați și fără știință, bogați și săraci, 
bărbați și femei, bătrâni gârbovi de 
povara a,nilor și tineri în floarea vieții... 
La privirea miilor de oameni adunați 
la acest loc de adorare, mi-se revocă 
în memorie istorisirea evangelică care 
ne spune, cum Isus a alinat valurile 
mării turbate. Și-mi ziceam : Și «marea 
vieții» noastre se turbură «de viforul 
ispitelor», pentrucă în călătoria noa
stră pe marea vieții, la tot pasul ne 
împresoară vifore nenumărate și grele : 
ispite, cădere, nevoi, morburi, defăi
mări, pierderea celor mai prețioase 
odoare ale noastre. Dar compasul, după 
care îndreptăm naia noastră, este cu
vântul lui Hristos, cârmaciu ne este 
credința creștină, și Hristos e cu noi 
de față în mod nevăzut. însă precum 
odinioară dormiă în corabia, în eare 
se aflau învățăceii sei, când îi cuprin
sese viforul pe mare, tot așâ ni-se 
pare că Hristos doarme și în corabia 
noastră cu care călătorim pe «marea 
vieții». Când însă valurile vieții și-au 
deschis gâtlejul să ne înghiță și sun
tem gata să pierim, fără voie strigăm: 
Doamne mântuește-ne, că pierim! Și 
Hristos se deșteaptă: Cuvintele mân- 
găitoare de odată, nizuința de a ne 
asemăna Mântuitorului nostru în pri
vința răbdării și a încrederii în 
Dumnezeu, credința și evlavia din co
pilărie ... toate acestea se redeșteaptă 
iarăși, se înalță sus și amenință vântul 
și valurile turburate ale mării vieții 
noastre. Și, minunea minunilor, viforul 
se liniștește - cel puțin în inimile 
noastre — și liniștea și pacea se re
întoarce dimpreună cu Hristos în ini
mile ce fuseseră cuprinse de spaimă. 
Primejdiile și nenorocirile ce ne în
tâmpină la ori-ce pas și în ori-ce cli
peală, sunt puterea acestei lumi, care 
în mii de chipuri ne îngrozește. Și 
omul stă neputincios, ca un copil, în 
fața puterii acestei lumi; lumea ne în
vinge și noi pierim, suntem aruncați 
în brațele morții. Și nu există nici o 
putere pământească, care ne-ar puteâ 
întări în lupta ce o purtăm cu ticălo
șiile acestei lumi, nici o putere, care 
să ne apere și să ne ajute a învinge 
lumea aceasta. Pe pământ nu există o 
astfel de putere. Aceasta e numai la 
Dumnezeu, la acela, care e stăpânul 
lumii, Domnul care poate porunci pri
mejdiilor.

Numai credința în el ne poate 
mântui, însă numai credința tare, nu 
«puțina credință». Nu e de ajuns a 
crede, că este un Dumnezeu deasupra 
noastră, — Dumnezeu trebue să fie în noi, 
în inimile noastre trebue să avem cre
dința tare, că Dumnezeu e cu noi; noi 

suntem în mânile Tatălui ceresc, nu în 
mânile primejdiei oarbe și nemiloase. 
Cu această credință întră în inimile 
noastre slabe puterea lui Dumnezeu, 
și de aceea suntem mai tari decât 
primejdia: noi o învingem în inimile 
noastre, și inima rămâne liniștită, chiar 
să turbeze șî mai departe primejdia 
din afară. Și în sfârșit Atotputernicul 
Dumnezeu pune capăt șî primejdiei 
din afară, dacă noi prin credință tare 
am pus capăt primejdiei din lăuntrul 
nostru, pentrucă: credința noastră este bi
ruința care a învins lumea. Cu această cre
dință tare și neclătita ’■»«</<' eopoare » 
ne închinăm Dumnezeirii celei în trei ipo
stasuri... și credința voastră vă va 
mântui.

________ CetețuL

Expoziția „Asociațiunii”
Drept întregire a comunicatului 

asupra «Părții etnografice» a expozi- 
țiunii, dăm de astădată următoarele:
Desp. B Stările poporului român dela (ară

Secția IV. Tipul și portul țărănesc.
(§10) 1. Păpuși în mărime 

naturală vor prezenta tipul țăra
nului român, și porturile lui mai ca
racteristice după ținuturi, gen, etate, 
ocupațiune, anotimp și ocaziuni, și 
anume atât porturi vechi cât șl cele 
de astăzi.

(§ 11) 2. Păpuși în miniatură 
(în înălțime de 60 cm.) vor prezentă 
după posibilitate o colecțiune completă 
a variațiunii portului femeiesc român 
din toate ținuturile țării.

3. Colecțiuni de fotografii 
(cel puțin în format «cabinet» și după 
posibilitate colorate) vor servi același 
scop și vor avea să prezinte în deo
sebi șî tipuri caracteristice.

(§ 12) 4. Podoabe țărănești 
(inele, cercei, ace, salbe, etc.).

Secț. V. Locuința țăranului român.
(§ la) 1. Mobili ar ul de casă 

se va prezenta în 3 camere țărănești, 
aranjate după cele 3 ținuturi principale 
locuite de poporul român din țară 
(Transilvania, Bănat și comitatele din
tre Tisa și Murăș ale Ungariei). Și 
anume se vor expune numai exem
plare originale și caracteristice ale mo
biliarului țărănesc obicinuit (pat, masă, 
scaune, lavițe, lăzi, cuiere, lămpi, chi
puri etc.).

în aceleași camere se vor așeză și 
păpușile în mărime naturală, amintite 
în secțiunea IV. (§. 10), precum șî ur
mătoarele obiecte:

(§. 14). 2. Vase și tacâmuri.
(§. 15). 3. Scule de casă (to

poare, bețe, biciuri, etc.) și
(§. 16). 4. Obiecte ocazionale, 

întrebuințate la diferite evenimente și 
sărbători (la nașteri, cununii, botezuri, 
la sărbătorile religioase), cum sunt: 
țurca, ouă roșii, etc., și alte obiecte ce 
privesc credințele sau petrecerile po-

fftevoluția în fftusia.
Masacrele dela Odessa.

După înfiorătoarele scene dela 
Lodz s’au întâmplat masacre șî mai 
fioroase la Odessa. Precum se știe, re
volta dela Odessa a început pe vasul 
de răsboiu «Potemkin» și s’a conti
nuat în oraș luând proporții uriașe.

Numărul celor uciși la Odessa, 
în ziua sângeroasă de 28 Iunie, e pre
țuit la 1OOO oameni, al răniți 6’ 
la 2600 oameni.

în noaptea de Mercuri spre Joi, 
săptămâna trecută, mii de oameni res 
vrătiți au percurs orașul cu facle, pe- 
troleu, benzin și bombe și au aprins 
case publice și private. în extindere da 
peste 1 kilometru erâ o singură mare 
de flăcări. Dealungul căii ferate, ce îm
preună orașul cu portul, au fost distruse 
prin incendiu toate magazinele, prăvă
liile și bisericele. Nori gigantici de 
fum acoperiau ceriul.

Joi dimineața morții au fost trans
portați repede pe cară în cimiter. Erau 
între morți șî ofițeri, cazaci și polițiști,
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uciși prin bombe. Toată ziua roiau prin 
oraș bande înfuriate de revoluționari.

Joi la ameazi s’a proclamat starea 
de răsboiu cu ordin ca toți cetățenii 
să fie seara la orele 9 acasă. Proclama- 
țiunea a fost primită cu huidueli și 
strigăte batjocoritoare.

Birourile și magazinele celor mai 
mari societăți rusești de transport au 
fost total distruse și jefuite. Paguba 
numai aici se urcă la mai multe mi
lioane ruble.

Cadavrul matrozului O m e 11 s u k, 
ucis de comandantul vasului de răsboiu 
«Potemkin» pentrucă s’a plâns în nu
mele camarazilor sei pentru mâncare 
rea, a fost înmormântat cu mare pompă 
de camarazi și a fost petrecut la cimi- 
ter de mulțime colosală de popor

Vasul de răsboiu «Potemkin» a 
început în noaptea de Joi spre Vineri 
să bombardeze orașul.

în urma bombardamentului s’au 
ruinat 6 case.

în fine a sosit la Odessa flota rusă 
de pe Marea Neagră sub comanda ad- 
miralului Krieger. Matrozii de pe 
» Potemkin», fiind încunjurați de toate 
părțile, s’au p r e d a t. Ei au fost apoi 

- împărțiți pe alte năi. Se crede că toți 
matrozii revoltați, în număr de 850, 
vor fi împușcați.

într’aceea în oraș s’a continuat 
măcelul și devastarea. Cazacii dela o 
vreme s’au dat pe partea revoluționari
lor și s’au pus în fruntea lor. S’a încins 
luptă grozavă între cazaci și polițiști. 
Polițiștii, fiind mai mu Iți, au 
măcelărit pe toți cazacii revo
luționari și au ucis peste 1000 
cetățeni, între cari chiar femei și copii.

'Toate magazinele din port au fost 
jefuite, apoi aprinse. Muncitorii din 
port au pus mâna pe butoaele de vin 
și rachiu și dupăce s’au îmbătat, au 
aprins tot. în focul uriaș au ars peste 
trei sute de oameni.

Tot portul e ruină. Au ars și 8 
năi comerciale, asemenea și naia de 
răsboiu «Saratow». Paguba e de 
peste 100 milioane ruble.

Tribunalul militară condamnat la 
moarte peste 100 oameni, pe unii 
pentrucă nu s’au supus ordinelor mili
tare, pe alții pentru ucideri și aprin
deri. Mulți soldați au fost condamnați 
la moarte pentrucă n’au voit să îm
puște asupra revoltaților. Vineri dimi
neața au fost împușcați în parcul ora
șului 50 oameni, pentrucă puseseră 
foc la niște case.

Revolta marinarilor la Libau, 
Sebastopol și Kronstadt-

Matrozii din portul Libau, în nu
măr de 6 companii, s’au revoltat. Co
mandantul portului a trimis contra lor 
un regiment de soldați infanteriști. 
Soldații n’au voit să puște 
asupra matrozilor, ci au pușcat 
asupra cazacilor. Din ambele părți a . 
murit peste 100-

Afară de «Potemkin», s’au revoltat 
mai multe năi ale flotei de pe Marea 
Neagră. Matrozii revoltați au început 
să bombardeze orașul Sebastopol.

La Kronstadt încă s’au revoltat 
matrozii.

Cercurile oficiale rusești sunt cu
prinse de mare groază.

Fuga lui * Potemkin* la Constanța.

Două telegrame, venite dela Con
stanța, anunță că vasul rusesc de răs
boiu «Kniaz Potemkin» nu s’a. predat, 
ci a venit Duminecă în portul român 
Constanța, ca să-și procure alimen
te și apoi să-și continue calea. «Po
temkin» a ancorat la 2 kilometri dela 
port. Doi oficeri români de marină, 
subcolonelul B a 1 e s c u, comandantul 
vasului român de răsboiu «Elisabeta», 
și maiorul Negru au mers pe bordul 
lui «Potemkin > și au vorbit cu matro
zii revoltați.

Revoluția din Polonia-rusească 
L-

La Lodz au fost arestați 243 Ovrei 
și 80 creștini, cari erau membri ai or- 
ganizațiunilor secrete, și 200 persoane, 
cari nimiciseră prăvăliile de rachiu ale 
statului și ridicaseră baricade.

La Kalisch au avut loc Vineri 
noui turburări mari.

în districtul Dombrowa a isbuc- 
nit greva generală. Mii de muncitori 

au mers din Dombrowa spre Sosno- 
wice, purtând steaguri roșii.

Grevă și demonstrațiuni in 
Basarabia.

La Chișineu a isbucnit grevă gene
rală. Muncitorii au făcut demonstrațiuni 
sgomotoase pe strade.

Șeful gendarmeriei din Basarabia, 
general Cernlutzki a fost aflat mort 
în locuința sa din Chișineu.

Informatiuni.»

Dela episcopia rom. gr.-cat din Lugoj. 
Duminecă în 2 Iulie st. n. a. c. a avut 
loc în catedrala gr.-cat. din Lugoj pro
movarea Revss. Domn Nicolae Nestor 
dela statul de canonic prebendat, la 
statul de canonic cancelar; tot în ace
lași timp a avut loc instalarea noului 
canonic prebendat Georgiu Telescu. 
Iar înainte de sf. liturgie, ce s’a cele
brat în capela episcopească, tot în 
aceeași zi la 7 ore a. m. P. S. Sa 
Episcopul Dr. V. H o s s u a binevoit a 
conferi tonsura și sf. ord al Lectoratu
lui clericului abs. de an. IT Romulus 
R. Stoica și clericului bienal Teodor 
C h i r a.

Proces curios. Dl I. Russu-Și- 
rianu este citat pe 8 Iulie n. la per
tractarea unui proces extraordinar, ce 
i-l-a intentat fostul procuror Dr. Nagy 
Bela, care s’a sinucis de curând în 
urma defraudărilor ce le-a comis. Dl 
Russu-Șirianu e acuzat pentru co,n- 
travenție comisă prin faptul, că 
n’a trimis procuraturei din 
O r a d e a - m a r e u n ex e m p 1 a r din 
cartea sa «Românii din statul 
ungar», apărută la B u c u r e ș tji (!). Dl 
Russu-Șirianu mai are un proces : pen
tru răspândirea cărții sale «Ro
mânii din statul ungar» și pentru agi
tație contra naționalității maghiare ce 
ar fi comis-o tot prin cartea sa, apă
rută la... București.

Examene. Zilele trecute au dat exa
menul de maturitate la Budapesta cu 
succes foarte bun șî doi tineri români, 
anume Zeno Dumitreanu din Buda
pesta și Coriolan P e ș te a n din Lugoj. 
— D-șoara Marioara Avram din Ocna- 
Sibiiului a dat cu succes strălucit exa
menul de'cualificațiune la preparandia 
superioară de fete din Budapesta. Ea 
a fost singura Româncă, înscrisă la 
această școală.

Rector al universității din Cernăuți pe 
anul 19056 a fost ales profesorul de 
filozofie Dr. Herzberg-Frănkel, 
ear decan al facultății teologice Dr. 
Vasile G a i n a.

RaaâM ia expoz.ția Lieye. La ex
poziția internațională dela Laege s’a 
deschis de curând pavilionul român al 
expozițiunei. Pavilionul este zidit în 
stil românesc și acoperit cu țigle in 
colorile României. Lumea care vizitează 
expoziția, admiră în pavilionul român 
mai ales productele industriei de pe
trol, cele ale regiei monopolurilor sta
tului, costumele naționale, țesăturile de 
casă și covoarele.

Trupa româna de gimnastică înaintea 
regelui danez. O trupă de gimnaști ro
mâni, constatatoare din Traian Lupu. 
E. Rădulescu și G. Stânescu a debutat 
deunăzi la Copenhaga cu mare succes 
înaintea Regelui Daniei.

Petrecere populară de vară. Ni-se co
munică că Reuniunea de cântări a me
seriașilor din Lugoj arangează Dumi
necă în 9 Iulie st. n. in grădina otelului 
«Concordia» o mare petrecere populară 
împreunată cu cântări, executate de 
corul mixt al reuniunei, cu concert de 
promenadă al tarafului național din 
loc, cu petrecere dansantă și nenumă
rate arangeamente pentru distrarea pu
blicului, d. e. posta universală interna
țională, dat în popice pe lângă premii, 
aruncat de cercuri etc. Prețul intrării 
1 cor. de persoană. Reuniunea de cân
tări a meseriașilor este dejâ de mult 
cunoscută și apreciată ca o zeloasă cul- 
tivătoare a cântecului popular 
românesc și va cântă șî cu ocaziunea 
aceasta o întreagă serie din aceste. 
Petrecerea aceasta de vară a Reuniunei 
este an de an locul de întâlnire al tu
turor cercurilor sociale dela noi și cre

dem că șî anul acesta se va țineâ la 
înălțimea bunului seu nume.

Otelul Posta din Lugoj, strada Timi- 
șorii, a fost dat în arândă — în ședința 
de Duminecă a comitetului parohial 
rom. gr.-or. — arendașului de până 
acum Anton Schwartz pe timp de 
C ani pentru 2800 coroane arândă 
anuală.

Căldură mare. Eri și alaltăeri a fost 
foarte cald în Lugoj. Termometrul arătă 
la ameazi 35° Celsius în umbră. De 
altfel căldura pare a fi generală. în 
Viena a fost temperatura de 30° Cel
sius, în Berlin asemenea. Aici a îne- 
bunit de căldura colosală tinărul Carol 
Kruski și în nebunia sa a pușcat cu 
revolverul asupra trecătorilor.

Concert la Șiria. Absolvenții de teo
logie din Arad arangează în ziua de 
sf. Petru și Pavel (12 Iulie n.) concert 
în sala «Casei Naționale» din Șiria sub 
conducerea dlui profesor Trifon Lu
goj an, cu concursul binevoitor al 
dșoarei Tulia Bogdan. Venitul curat 
va fi în favorul școalei de fete din 
Arad și al bibliotecii «Casei naționele» 
din Șiria. începutul Ia orele 8’4 seara. 
Prețul de intrare: rândul I și II de 
familie 5 cor., de persoană 3 cor., rân
dul III și IV de familie 4 cor., de per
soană 2 cor., rândurile următoare 1 
cor. de persoană. Programul se va 
publica mai târziu. Suprasolvirile se 
primesc cu mulțămită și se vor cuită 
pe cale ziaristică. Bilete se pot prenu
mără la dl P. E. Papp cleric, Arad 
(Seminar).

Post de medic cercual. Primpretorele 
cercului Bega al comitatului nostru a 
excris concurs pentru ocuparea postu
lui de medic cercual la Bethlenhâza. 
La acest cerc aparțin 16 comune, mai 
toate românești. Medicul va avea salar 
fix 1600 cor., paușal de drum 600 cor. 
Terminul de concurs e 26 August n. 
Alegerea va avea loc la 1 Septem
brie n. în Bethlenhâza.

Procesul trădătorului de patrie Ercolessi. 
Procesul căpitanului italian Ercolessi și 
al soției sale, acuzați pentru tradare 
de patrie, ofere zi de zi momente tot 
mai interesante. Desbaterea acestui pro
ces la Messina a ajuns pănă la dis
cursul de acuză al procurorului Fer
rante. Discursul acestuia a fost o 
adevărată capd’operă a artei... poetice. 
Procurorul a turnat în discursul seu 
atâta poezie, încât a înduioșat până la 
lacrimi șî pe judecători, și pe advocații 
apărători șî publicul. Mai intâiu a sa
lutat pe apărători, zicând: Vouă apă
rătorilor vi-se cuvine prunul meu salut, 
vouă, cari suferiți cu eroism sentimen
tul neplăcut, care vă cuprinde inimele 
voastre italiane ia astfel de lucruri. A 
voastră să fie prima mea aducere aminte! 
Sufletul nostru gingaș să sboare apoi 
la Pesaro, la copiii părecheî trădătoare, 
cari in acest moment poate se joacă 
fără să presimtâ nimic (acuzații plâng 
amar, publicul e adânc impresionat), 
la cei 2 copii, cari vor blâstămâ odată 
numele părinților lor„. înaintea noastră 
sunt însă sfinți copiii trădătorilor, pa
tria are speranță în ei și ei vor îm
brăcă intr’o zi uniforma sfântă și vor 
uită păcatele părinților (Acuzații din 
nou plâng cu hohot). Procurorul mul- 
țămește juraților pentru liniștea serioasă 
in cursul pertractării și poporului din 
Messina pentru purtarea lui plină de 
demnitate. Apoi poeticul procuror se 
adresează la dușmanii Italiei zicând: 
Să nu cuteze nici o putere a trece peste 
hotarele noastre, pentrucă fiecare ita
lian va strigă mânios: «îndărăt peste 
Alpi și... vom fi frați»! Apoi procuro
rul se întoarce cătră căpitanul Ercolessi: 
Și tu ticălosule, tu n’ai știut, că pân
gărești uniforma soldatului italian, care 
cuprinde în sine atâtea speranțe și 
atâtea dureri?!... Cu glasul tremurător 
de emoție continuă procurorul discursul 
poetic admirabil și, când a terminat, e 
încunjurat de advocații apărători, cari 
plângând cu hohot se aruncă în bra
țele procurorului. Publicul, adânc im
presionat și înduioșat, aplaudează fur
tunos, cu lacrimi în ochi.

Cap de mammuth în Tisa. în riul Tisa 
s’a aflat un cap de mammuth uriaș. Cât 
de gigantic a fost acest animal preisto
ric, se vede din următoarele: Diametrul 
unei orbite este de 20 cm., o nare e 
de 13 cm. în diametru, dinții sunt de 

20 cm. în lățime și 9 cm. grosime. Osul 
capului e de 1 metru și 46 cm. în lun
gime, ear partea de jos a capului are 
82 cm. lățime.

Decapitat de roatele trenului. Mercuri 
s’a întâmplat la stațiunea Belinț-Chise- 
teu un accident trist, care a curmat 
viața cantonierului (boactărului) Nyi- 
stye. Tocmai se apropiă trenul dinspre 
Timișoara, când vacile cantonierului se 
aflau pe șine și încă pe podul liniei 
ferate. Cantonierul a alergat pe pod 
să alunge vacile. în același moment a 
sosit șî trenul și a trecut peste gâtul 
nefericitului cantonier și peste gâtul 
unei vaci. Capul cantonierului precum 
șî capul vacei au fost tăiate dela trup 
și au căzut de pe pod în apă.

Maghiarizare de nume. Petru Cer- 
gedean din Samșudul de Câmpie și-a 
maghiarizat numele în C ser go.

Grevă de secerători. în comitatele 
Tolna, Somogy și Veszprem s’au pus 
secerătorii în grevă, pentrucă moșierii 
nu voesc să le ridice plata. Greviștii 
au nimicit și au călcat în picioare din 
răsbunare teritorii mari de sămănături. 
Paguba pricinuită e în fiecare zi de 
cel puțin 100.000 coroane. S’au întâm
plat dese ciocniri cu gendarmeria. Pe 
moșia Medgyes (corn. Somogy) gen- 
darmii au tras în mulțime și au ucis 3 
oameni.

VARIETĂȚI.
*

Babilonul modern. Precum în 
vechime s’au amestecat limbile la Tur
nul Babilonului, astfel azi în orașul 
New-York se amestecă mai toate 
limbile din lume. Nicăiri pe lume nu e 
așâ mare amestecul de popoară, ca 
tocmai acolo. în anul acesta a fost cu 
mult mai mare emigrarea la New-York 
decât în alți ani. în anul trecut au 
emigrat acolo 812.870 oameni, ear dela 
1900 peste 3 milioane. Și cei mai mulți 
din aceștia s’au așezat chiar în oraș. 
Din 4 milioane locuitori ai orașului 
New-York l1/, milioane sunt străini, 
între cari 700.000 Ovrei din Rusia. Din
tre emigrații anului trecut abiă '/» parte 
știu englezește, ear % vorbesc vre-o 
50 limbi diferite. Jumătate din cei emi
grați la New-York în anul trecut sunt 
Italieni și Ovrei.

Cursul pieței Lugoj.
arfa,
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Grâu prima calitate 90 14 80
» de mijloc 85 14 _

Săeară prima calitate . 80 14 _
» de mijloc 75 13 _

Orz prima calitate . 80 10 60
» de mijloc . . 75 10

Ovăs prima calitate
> de mijloc

45 14 8040 13 60
Cucuruz prima calitate . 85 16 20

» de mijloc . 85 [15 60
» nou 10 — —

Făină 0............................. 75 27 20
» prima . 72 26 40
» aibă 70 25 40
» brună . 68 25

Orez................................ 1- 40 _
Gris................................ 80 32 _
Ar pa ca- . 70 36 _
Mazăre 90 40 _
Linte................................ 85 60 _

1 Fasole .... 80 34 _
Mălaiu mărunt 70 — _
Cartofi .... — 9 _
Fân prima calitate . — 4 _

» de mijloc — 3 50
Paie................................ — 3 —
Stejar .... — 6 20
Cărbuni de peatră .

» de Petroșeni .
— 4 40
— 4 —

Oloiu de rapiță — 80 —
Lumini de stearină — 80 —

» topite . — — —
Săpun .... — 80 72
Carne de vită I. calitate — 1 20

» » » II. > — 1 12
Unsoare de porc — 1 68
Sămânță de chimin — 84 —
Sare, bucăți — 22 —
Zăhar .... — 92 —
Vin................................ — 80 —
Spirt I.............................. — 15 —
«II............................... 14 -

FBOGUOS.A.
institutului reg. magh. meteorologic 

pentru 1 Iulie n. 1905-
Cald. ici-coiea Furtuni.
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Concurs.
Mijloc excelent și sigur

pentru combaterea incendiilor

de autoritățile publice

(|F se poate căpătă

în cantități mici și mari

Constantin Jgnea,

unul pănă la trei 
părechi căsătorite 
a căror căsătorie 
1905 încă nu au

prin atestat dela

în sărbători mai 
cercetat — cât se

Comitetul parohial al bisericei gr. 
or. române din Lugoj, ca administra
tor al «Fundațiunei Alexandru și Ana 
Nedeicu», escrie pe baza punctului 2 
lit. b) a testamentului fundatorilor, 
conform §§-lor 4—12 din statutele 
pentru administrarea fundațiunii și a 
punctului 2 lit. b) din literile fundațio- 
nale un Concurs pentru anul curent 1905 
în scopul conferirei a unui premiu de 1000 
coroane.

Condițiunile acestui concurs sunt:
1. Acest premiu se va împărți însură

țeilor lipsiți din comuna Lugoj, corn. 
Caraș-Severin, cari sunt de naționali
tate români și de religiunea gr. or. 
română, duc o viață nepătată și 
dovedesc un trecut frumos și dela cari 
e de așteptat, că vor întemeia o fami
lie harnică și onestă. Acest pre m i u 
de lOOOcoroane se va împăr
ți unei părechi de economi.

2. La acest premiu pot concură :
a) Căsătoriții dela

ani, adecă acele 
bisericește, dela 
pănă la I Iulie 
trecut trei ani.
b) Tinerii încredințați, adecă logodiți 
bisericește.

3. Recurenții au să dovedească :
a) că sunt născuți din părinți gr. or. 

români și din Lugoj.
Aceasta să o dovedească cu cartea 

de botez a însuratului și a s 
sale, respective a mirelui și mir

b) că recurenții nu au fost pedepsiți 
de judecătorie sau de administrațiune 
pentru atare abatere cât de mică și 
respective că purtarea lor în toată 
privința a fost exemplară; acestea 
să le dovedească 
antistia comunală.

c) că Dumineca și 
mari recurenții au 
poate de regulat — biserica, că pe 
an s’au cuminecat odată, și că 
moralitatea lor nu cade sub îndoială.

Aceasta să o dovedească prin ate
statul parohului recurenților.

d) că știu scrie, ceti și socoti atâta cât 
e neîncunjurat de lipsă pentru starea 
lor civilă.

Aceasta să o dovedească prin ate
stat parohial sau prin cercetări din 
partea' comitetului parohial.

e) Logodiții au să dovedească logodi
rea prin atestat parohial și pot primi 
premiul numai dupăce s’au cununat.

Dacă atari logodiți, cărora li-s’a 
votat premiul, nu s’au cununat pănă 1 
în ziua mai sus indicată, conferirea 
premiului își perde valoarea.

4. întâmplându-se ca să fie concurenți 
binemeritați șî din familia fundato
rului «Nedelcu», atunci aceștia se 
vor luă în deosebită considerațiune.

5. Cvitând premiații premiul au să facă 
făgăduința în evită, că șl pe viitor se 
vor purta bine și vor fi credincioși 
unul altuia și bisericei gr. or. rom.

Se așteaptă dela premiați, ca să 
vină la biserică în ziua parastasului 
celebrând pentru fundatori și odată 
pe an să cerceteze capela din mor- 
minți, ducând cu sine un buchet de 
flori sau o cunună de flori.

6. Recursele înzestrate cu cele mai sus 
prescrise, au să se adreseze cătră 
comitetul parohial gr. or. rom. din Lugoj, 
ca administrator al fundațiunei «Ale
xandru și Ana Nedelcu», la mâna 
presidentului aceluia Dr. George Po- 
poviciu, protopresbiter în Lugoj.

7. Terminal pentru intrarea recurselor 
e 15 Iulie 1905 st. v. și acele re
curse, cari se vor prezentă după

acest termin, nu se primesc la concurs.
Dat In ședința comitetului parohial al 

oomunei bisericești gr. or. rom. din Lu
goj ca administrator al fundațiunei 
xandru și Ana Nedelcuu, 
st. v. 1905.
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«A'e-
țînută la 5 Iunie

Mihail Gaspar,
notar.
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medic univ., operator, etc.

și-a început praxa medicală în Lugoj.

Orele de conzultațiune: 10—11 a. m. și 2—4 p. m.

la locuința sa din palatul institutului „Poporul“

Piața Isabella.9

,,£u$oșana”
institut de credit și economii

ca ,societate pe acții in Luiroj.

Anul fondării 1889. Capital social 300.000 Cor.

Fondurile proprii c. a. 90.000 Cor.
ZDeptxxxexi spre fr-cLCti±xca,xe 

------------------------ 1,500.000 Cor.--------------------------
4

acordă împrumuturi cambiale cu acoperire hipotecară și pe lombard cu 8%, 
escomptează cambii eu 3 eventual cu 2 subscrieri pe timp de 3 până la 
6 luni, de ale privaților și de ale corporațiunilor eu 7 —8"/0, primește

1

t Nr. 8. x 32 Direcțiunea.
Darea după interese o solvește Însuși institutul.

depuneri spre fructificare fără anunț cu 4 u/0, cu anunț 5U/O .

BILZ
TIPOGRAFIA

CAROL TRAUNFELLNER
primește spre

Premiată în Arad 

-b- la 1890. -4-

Premiată în Timișoara

-8- la 1891. -8-

*

în Lugoj, vis-â-vis de casa orașului
efeptuire *a "’S® %® W is® w -w '^s®

*1? v*r *1—RS* ^2*

V

J

tot felul de tipărituri 
cele mai moderate.
efeptuesc în timpul cel mai scurt

1 ou prețurile 
Comandele din afar’ se

Un învețăce! român se primește imediat.

‘JtonceU dăn ^>anat
Cântări poporale și Motto-uri 

din compozițiunile d-lui Ioan Vidu și alții. 
-------------------------- Culese de Nicolae Jugănaru.   

Prețul 20 bani plus porto postal. ----- ——

Se află de vânzare la Redacția «Drapelul» în Lugoj și la librării. 
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vis-ă-vis de cafeneaua »Corso«

® Provocare și apel
'S? cătră on. conducere a comitatului Caraș- 
Hș? Severin, cătră magistratul orășenesc și cătră 
@ proprietarii de realități, etc. etc.
@ E supremă necesitate a aduce respec- 

tuos și conștiențios din nou aminte ou 
ga public pravul de stins al lui 
gk Bauer, înainte de a se întâmplă eveu- 
w tuîle catastrofe. Pravul acesta ofere și a 
tș? oferit cel mai favorabil, aprobat și eficace 

mijloc contra incendiilor bânt.uitoare.
Se recomandă fiecăruia a cumpăra 

acest prav. Despre modul de folosire -e 
dau bucuros deslușiri în localul de vânzare 
amintit mai sus.

f
de cura naturala

| j în Radebeul I. Drezda (Germania )
Sanator de rangul prim.

Bolnavi, grăbiți și căutați sănătatea 
voastră în acest institut condus de medici 
ai metodului natural de cură (Dr. med.), 

j), negreșit că veți găsi în curând și sigur 
(( : mult dorita-vă sănătate.

Cereți marele și bogat ilustratul pro
spect, care conține și multe dări de seamă 
despre cure făcute,

-----g'ratu.it și franco------
dela Reprezentantul general :

Sctall Wien Vil 3.
Red. (15-15).

Reclama

Reclama stabilă, efectuoasă și I 
practică este sufletul, factorul dătător 
de viață al fiecărei fabrici, întreprin
deri și afaceri comerciale. Cum, unde 
și când poți publică anunțuri mai cu 
efect, mai bine și mai eftin, te poți 
informă la

Expediția de anunțuri

Iulius Leopold
Budapesta, VII, Erzsibet-korut 54, 

unde se poartă grije cu deosebită cu
noștință specială în mod conștient :c>- _ 
punctual și eftin, de inserate și re
clame în toate foile din Budapesta, 
din provință și din străinătate, pre
cum și în calendare.

m
Preliminare de apese 
si planuri gratis.

ratu.it

